
 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา  
สําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ชื่อโครงการ บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร    
     รหัสโครงการ 6506000014 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏบัิติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดาน
งานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การ
ผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  

2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัดซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 351,390.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

เชิงคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารจัดการท่ีดียิ่งข้ึน 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.

65) 
302106010121 1. เสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษาวิชากฎหมาย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/04/65 - 30/06/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 7,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,200 บาท 

14,200.00 0.00 0.00 14,200.00 0.00 

302106010221 2. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรนิติศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 40,477 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,477 บาท 

40,477.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,477.00 

302106010321 3. การบรรยายทางรัฐประศาสนศาสตร 
 

   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 7,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 

7,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

302106010421 4. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 10,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

302106010521 5. บูรณาการการเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/07/65 - 30/09/65 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 1,800 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คาบํารุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทําเอกสาร/คาจางทําเลมรายงาน/คาจางอ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท 

6,800.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 

302106010631 6. จัดซื้อตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก  
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น 
ผลิตจากแผนเหล็ก SPCC หนาไมตํ่ากวา 0.6 มม. พับข้ึนรูปทาวิศวกรรม 
บานเลื่อนกระจกแบบ 2 ประตู มือจับแบบฝง พรอมกุญแจล็อค 
แผนชั้นวางปรับระดับได 3 แผน 
ขนาดสินคา (กวาง*ลึก*สูง) 91.4*45.7*182.9 
ราคาตูละ 9,600 บาท จํานวน 5 ตู 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,500 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น ราคา 6900 จํานวน 7 ตู รวมเปนเงิน 
48,300.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 48,300.00 บาท 

48,300.00 48,300.00 0.00 0.00 0.00 

302106010731 7. จัดซื้อฉากก้ันหองครึ่งกระจกใสพรอมขา
ต้ังฉาก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใสพรอมขาต้ังฉาก 
ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใสกวาง 120 ซม สูง 120 ซม  
กระจกขัดลายพ้ืนที่สวนกระจกสูง 30 ซม มีขาต้ังฉาก 2 ชิ้น 
จํานวน 1 ชุด ราคา 6,920 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,920 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ฉากกั้นหองครึ่งกระจกใสพรอมขาต้ังฉาก ราคา 6,920 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 
6,920.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 6,920.00 บาท 

6,920.00 6,920.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

302106010831 8. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก   
ตูเหล็กบานเลื่อน ผลิตจากแผนเหล็ก SPCC  
ความหนาไมตํ่ากวา0.6 มม.  
เคลือบสารปองกันสนิม  
บานกระจกหนาไมนอยกวา 3 มม.  
แผนชั้นปรับระดับได 2 แผน ขนาด 88x40.7x88ซม.  
ราคาตูละ 3,600 บาท จํานวน 1 ตู 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ราคา 3600 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 3,600.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,600.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 

302106010931 9. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก สําหรับ
คณะ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   รายละเอียด : ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกพรอมกุญแจล็อก  
แผนชั้นปรับระดับได ความหนาเหล็ก 0.6 มม. ขนาด 120x45x110   
ราคา 5,545 บาท จํานวน 1 ตู  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,545 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ราคา 5,545 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 5,545.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 5,545.00 บาท 
 
 
 
 
 
 

5,545.00 5,545.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

302106011031 10. จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 – 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   รายละเอียด : เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ราคา 4300 บาท จํานวน 1 เครื่อง  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4300 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ ราคา 4300 จํานวน 1 เครื่อง รวม
เปนเงิน 4,300.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,300.00 บาท 
 
 
 
 
 
 

4,300.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 

302106011121 11. บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียน
สอน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 – 30/09/65 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 178,848 บาท 
คาเบี้ยประชุม/อาจารยพิเศษ/คาพาหนะเหมาจาย./คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
คาซอมบํารุง/คาเชารถ/เคาเบั้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและเครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/คา
หนังสือพิมพ/คา /คาของที่ระลึก/วัสดุ  
(ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 178,848 บาท 
 
 
 
 
 

178,848 41,250.00 34,800.00 70,100.00 32,698.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

302106011231 12. จัดซื้อโตะทํางาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด :  โตะทํางาน สีเซอรรี่-ดํา 
ผลิตจากไม Particle Board 
ท็อปโตะ หนา 25 มม. ปดขอบ PVC Edge 
เคลือบผวิ Melamine เรียบลื่น คุณสมบัติกันน้ํา ทนตอความรอน และรอยขีดขวน 
ลิ้นชักดานขวา 2 ชั้น พรอมกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด (Central Lock) 
กลองลิ้นชักใชชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกลอไนลอน แข็งแรง 
ลิ้นชักลางสามารถจัดเก็บแฟมแขวนได 
อุปกรณ Fitting คุณภาพจากเยอรมนี 
สี : เชอรรี่-ดํา 
ขนาดสินคา (กวาง x ลึก X สง) : 120 x 60 x 75 ซม/ตัว 
จํานวน 4 ตว x 3,800 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,200 บาท 
 
 
รายการครุภัณฑ 
1. โตะทํางาน ราคา 3800 จํานวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 15,200.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,200.00 บาท 

15,200.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 

302106011331 13. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/64 - 30/12/64 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องสํารองไฟ 
ขนาดแบตเตอรรี่ไมนอยกวา 850 VA 
ระยะเวลาสํารองไฟไมนอยกวา 15 นาที   
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จํานวน 4 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสํารองไฟ ราคา 2,250 จํานวน 4 เครื่อง รวมเปนเงิน 10,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 10,000.00 บาท 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 351,390.00     

11



13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. เสริมทกัษะการเรียนรู
เพ่ือเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาวิชากฎหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

2. จัดซื้อวัสดุหลักสูตร
นิติศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุหลักสูตรนิติศาสตร คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

3. การบรรยายทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมบรรยายทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ คร้ัง 0.00 1.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 
5. บูรณาการการเรียนการ
สอนกับศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินดกิจกรรม คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขาเรากิจกรรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

6. จัดซื้อตูเอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อตูเอกสารเหล็กบานเลื่อน
กระจก จัดเก็บ 4 ชั้น 

ตู 5.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. จัดซื้อฉากก้ันหองครึ่ง
กระจกใสพรอมขาต้ังฉาก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส
พรอมขาต้ังฉาก 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ตู 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก สําหรับคณะ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ตู 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
10. จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
11. บริหารจัดการและ
สนับสนุนการเรียนสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมบริหารจัดการ
และสนับสนุนการเรียนสอน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

12. จัดซื้อโตะทํางาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะทํางาน ตัว 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
13. จัดซื้อโตะทํางาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะทํางาน ตัว 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 
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